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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 
 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Secretário – Antônio Honório Peres Filho 

 
 
Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2019, às 20h horas, reuniram-se os 

vereadores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG). Aberto os 

trabalhos, foi feita a verificação dos presentes, havendo quórum mínimo legal, a 

senhora Presidente iniciou os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

declarou aberta a sessão, com ausência justificada dos vereadores Antônio 

Honório Peres Filho, Dorival Donizeti Duarte e João Gabriel Dias Ribeiro. Na 

Primeira Parte – Pequeno Expediente – a Presidente pediu um minuto de 

silêncio para que todos possam fazer uma oração pessoal. Em seguida 

determinou que o assessor legislativo fizesse a leitura da Ata da reunião 

anterior, sendo a 15ª Ordinária, que aconteceu no dia 23 de outubro de 2019, 

que após a leitura foi aprovada pelos vereadores. Na sequência fez a leitura das 

correspondências recebidas pela secretaria da Casa. Já no Grande Expediente 

– Leitura das Proposições o assessor jurídico fez a leitura de três projetos, a 

saber: Projeto de Lei N. 42 de 2019 que “Institui Contribuição de Melhoria e dá 

outras providências”, referente a Travessa Benedito Vicente, no bairro Vargem 

Nossa Senhora Aparecida. Projeto de Lei N. 43 de 2019 que “Altera o Anexo I 

da Lei Municipal N. 822 de 04 de abril de 2002 e dá outras providências” e por 

fim o Projeto de Lei N. 46 de 2019 que “Altera o Anexo I da Lei Municipal N. 

822 de 04 de abril de 2002 e dá outras providências”. Após a leitura, os três 

projetos foram encaminhados para análise da comissão. No Grande Expediente 

- Ordem do Dia, a Presidente colocou em votação as Indicações N.º 22 e 23, 

que após leitura foram aprovados pelos vereadores. Em seguida, leitura e 

votação do Requerimento N. 24 de 2019, de autoria da vereadora Vanilda 

Fonseca Galvão, que após ouvir o plenário, foi aprovado pelos parlamentares. A 

Presidente informou que não há projetos para deliberação nesta reunião. Já na 
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Terceira Parte - Considerações Finais, a presidente passou para a Tribuna 

Livre, e convidou o vereador Dario Ribeiro da Fonseca, para fazer o uso 

regimental da palavra por até 10 (dez) minutos. O vereador disse: “Boa noite a 

todos. Eu venho no dia de hoje aqui, senhores vereadores, falar de um assunto 

muito sério, que é a sobre licitação. Estou com alguns dados aqui, só para vocês 

saberem o tamanho do buraco aqui na nossa cidade. Não sei se vocês sabem, 

mas hoje nós temos na prefeitura uma prefeita, marido da prefeita, sobrinha, 

marido da sobrinha, outra sobrinha, cunhado e namorado da sobrinha e alguns 

outros mais que eu devo ter esquecido aqui. Isso dá no montante, no final do 

seu mandato, um milhão de reais a mais para a família do Laércio e da Eliana na 

prefeitura hoje. Por que eu estou falando isso? Porque teve uma licitação aqui 

na nossa Casa, que disseram que tinham indícios de fraudes. Licitação onde 

contratamos a contabilidade desta casa, onde foi contratado a C & L Contábil 

LTDA, que tem como sócia-proprietária a dona Claudete e Luciana. A Claudete, 

para quem não sabe, é irmã do senhor Laércio e cunhada da prefeita. Foi feita 

uma licitação onde concorreram a licitação a mesma empresa que hoje está na 

prefeitura, que a dona da empresa que é a dona Valdirene, da cidade de Bom 

Repouso. Quem é a chefe dela, é a senhora prefeita e o senhor Laércio. É 

estranho, não é? A outra empresa que concorreu ao processo licitatório é a 

mesma empresa que criou o CNPJ da Claudete. Então há um vínculo aí. Aqui 

ela já tinha ganhado um processo de licitação em 2013, aonde que esta mesma 

empresa aparece novamente no processo, sendo que essa empresa fez toda 

parte contábil da empresa da cunhada da prefeita. E ela ganhou novamente a 

licitação aqui nesta Casa no valor de R$ 4.200,00 por mês, R$ 50.400,00 por 

ano, em três anos R$ 163.200,00. Nós quebramos este vínculo de contrato por 

não entendermos que estava correto, por ter estes tipos de indícios, vou até 

pedir no final da minha fala, que a senhora presidente faça uma comissão para 

poder analisar melhor estas questões. Nos quebramos este contrato, 

contratando uma funcionária por R$ 2.670,00, vamos economizar nestes dois 

anos R$ 64,080,00 só aí já fui chamado de incompetentes e outros tipos ai. Só 

aí vê a nossa competência. Isso aqui mostra que isso aqui tem indícios de 

fraudes e a gente vai correr atrás. Por que a prefeitura hoje é uma porca de leite 

da família do seu Laércio e da senhora Eliana. Essa porca não come farelo não, 
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come dinheiro publico, é o dinheiro de vocês, eu não vou permitir esse tipo de 

atitudes aqui. Eles começam a falar na internet, mas o lado deles eles não estão 

falando, então acho que se estamos aqui como poder publico, temos que dar a 

cara a tapa. Eu quero só ilustrar aqui também que em 2013, a comissão que 

avaliou essa outra licitação, foi feita por vereadores, senhor João Gabriel e dona 

Fernanda Chiaradia e isso há um parecer técnico do Tribunal de Contas que isso 

não pode, vereador não pode fazer parte de comissão de licitação, eu tenho até 

este parecer aqui comigo. É uma outra irregularidade. Peço também que essa 

comissão analise este caso, que a gente possa ir fundo, até encontrar os 

indícios necessários para que a gente possa ter respaldo jurídico necessário 

para que a gente possa mostrar a verdadeira realidade de tudo isso. Eu graças a 

Deus, nunca na minha vida precisei pegar um centavo de ninguém, e o pessoal 

ainda me chama de ladrão, coisa desse tipo, mas tudo bem, eu acho que 

quando a gente tem um sentido na vida, que a gente não quer prejudicar as 

pessoas, que a gente quer fazer as coisas correto, parece que ai a gente 

incomoda né? A gente incomoda, mais tem que mostrar que tem a índole certa, 

eu graças a Deus tudo o que eu pude fazer de correto na minha vida eu fiz. Eu 

procuro ser o mais honesto nas minhas atitudes, podem falar o que quiserem de 

mm, mas não vão achar, não vão achar, porque graças a deus eu ando na linha, 

diferente de muitas pessoas. Um processo de licitação onde quem concorre é a 

empresa da prefeitura, a empresa que criou o CNPJ, a empresa que concorreu 

em 2013 da mesma forma, que ela fez o processo todo do CNPJ, de criação da 

empresa ganhadora, duas licitações consecutivas, algo estranho tem, né? Então 

vamos analisar de forma correta, eu espero que essa comissão que vai ser 

criada analise com bons olhos, não estou aqui pra falar que isso aqui tem fraude, 

mas estou pondo que tem indícios, indícios fortes. No mais, só queria agradecer 

e dizer as pessoas sobre a licitação desta casa, que estava correndo da reforma, 

os valores colocados são valores feitos com base na planilha SINAPI, feita por 

arquitetos e engenheiros, e não tem onde correr disso, isso é uma previsão de 

gasto, ouve uma falha técnica de valores, e pretendemos rever, no mais é só 

isso. Eu acho que temos sim, que ter nossa consciência limpa, mostrar a 

verdade pra população, esperando achar as pessoas que verdadeiramente é 

responsável pela corrupção, pelos maus tratos do dinheiro publico, por aquilo 
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que é errado, eu acho que é isso que a minha índole fala, eu ate me arrepio 

quando falo isso, porque eu sou totalmente contra esse tipo de atitude, tudo o 

que eu encontrei de errado aqui eu chego e falo e não aceito esse tipo de atitude 

não, o dinheiro publico é do povo, é um dinheiro que tem que voltar para o povo, 

e esses 36 mil e pouco que vai voltar, vai ser de grande benfeitoria se Deus 

quiser. E só isso que eu tenho a dizer muito obrigado a todos”. A Presidente 

passou a Palavra Livre aos Vereadores. O primeiro a fazer o uso da palavra foi 

o vereador Benedito Sérgio, “Desejou uma boa noite a noite e agradeço a todos 

pela presença”. A vereadora Vanilda disse: “Eu gostaria de aproveitar essa 

oportunidade, e falar sobre os comentários ocorridos nesses últimos dias, eu 

creio que seja do conhecimento do senhores vereadores e da maioria do 

senhores presentes aqui hoje, quero começar falando da atitude do vereador 

Joao  Gabriel, ele não discutiu o assunto internamente, ele não ajudou a resolver 

a questão, nem mesmo ele tendo sido membro da comissão de licitação no 

passado, conforme já foi dito pelo vereador Dario, ele sabendo do procedimento 

das licitações, ele tinha que defender esta casa, por que ele faz parte desta 

casa, e não sair fazendo acusações levianas das quais certamente ele irá 

responder. Outra coisa o índice de suplementação ao orçamento é de 5%, como 

foi nos últimos anos, a prefeitura conseguiu manter-se até agora dentro do 5% 

porque ela enviou vários projetos durante o ano solicitando a abertura de crédito 

e a Câmara atendeu a todos  os pedidos da Prefeitura, está aqui a disposição  

de todo os cidadãos para verificarem que todas as suplementações solicitadas 

foram atendidas, então ela permaneceu dentro deste limite de 5%, porque houve 

o bom senso dos vereadores em pensar no benéfico da população do Córrego 

do Bom Jesus, quando a Câmara necessita de suplementação tem que solicitar 

da prefeitura uma autorização por decreto, porque o 5% da prefeitura tem o valor 

de 700 mil reais,  que ela pode movimentar, o 5 % da Câmara tem o valor de  36 

mil reais, então são valores bem distintos. Sobre a licitação, para a reforma e 

adequação da Câmara para melhor atender, a demanda dos serviços da casa do 

Cidadão, que foi criada neste ano, nos temos prestados inúmeros serviços a 

população do Córrego, e as demais atividades, eu quero esclarecer que existe 

sim dotação orçamentaria pra que se realize a obra o que não havia é o saldo 

orçamentário, então pra isso tínhamos que, suplementar a nossa ficha, 
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solicitamos através de decreto da prefeitura, e como não obtivemos êxito nesta 

suplementação, pensamos que a prefeitura trabalhasse de mãos dadas 

conosco, como nos fazemos com ela, todas as suplementações a nós 

solicitadas, a gente aprova, pensamos que o decreto também seria aprovado,  

não tendo esta boa vontade do trabalho da prefeitura, achamos melhor anular a 

nossa licitação, em momento nenhum a falta de responsabilidade e muito menos 

de incompetência, porque todos nos que estamos aqui, trabalhamos, dedicamos 

e somos sim, competentes para estarmos aqui, tão competentes que foram os 

senhores que estão aqui e os que estão em casa  que nos escolheram para 

representa-los. Quando nós somos chamados de incompetentes,  entendo eu 

que, aquele que me escolheu também, então é um incompetente, por me ter 

escolhido, porque vocês tiveram opção, existiu mais de 70 candidatos para ser 

escolhidos, nos fomos os escolhidos pela população do Córrego, então temos o 

compromisso muito sério com todos os correguenses, eu não estou aqui para 

brincar, de forma nenhuma. E aproveito também pra dizer que ao contrário de 

que muitos acham, que as redes sociais, é fácil sair criticando fazendo, falando 

coisas infundadas usam as redes sociais para acusar uma instituição seria como 

a Câmara Municipal, e até a terceiros, eu gostaria ate de aproveitar a 

oportunidade pra dizer ao senhor Rogério, que ocupa um cargo público, e ele 

costuma em suas redes sociais fazer julgamentos dos nossos atos como 

improbus, então que ele pense melhor, porque ele é um funcionário público, ele 

pensa no que vai falar desta casa e dos representantes desta casa, que são 

representantes do povo, ele sabe das consequências que certamente virão, não 

é a primeira vez que ele faz isso, eu penso que um prefeito ou uma prefeita, que 

para escolher aqueles que vão ocupar cargos de chefia, primeiro tem que ver o 

perfil dessas pessoas e colocar pessoas responsáveis, pessoas centradas, 

pessoas que saibam o que falar, hajam como nós, nos tínhamos a mesma 

máquina para irmos as redes sociais, e responder tudo isso, não achei 

adequado, não é do meu perfil, deixei pra falar aqui,  com vocês, através das 

redes sociais, sim, mas numa reunião, não ficar usando meu fecebook e 

colocandoo coisas absurdas lá, eu queria pedir encarecidamente a senhora 

Prefeita que reunisse os seus chefes e encarregados e sugerisse a eles que 

tivesse mais responsabilidades, mais peso nas suas atitudes e nas suas falas,  
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vamos respeitar as pessoas, quem gosta de ser respeitado primeiro tem que dar 

o respeito. Aproveito também a oportunidade pra falar a respeito da reforma do 

memorial, hoje temos aqui representante da família Chiaradia, é um prazer 

recebe-los, agradeço muito a presença, em nenhum momento foi dito ou 

pensado em desfazer do memorial, inclusive eu já convidei a Senhora Maria 

Aparecida, com certeza vocês tiveram a oportunidade de falar com ela. Ela 

esteve aqui conversou comigo e com mais alguns vereadores, passei pra ela as 

ideias que gente tinha de melhorar o memorial, está aqui a disposição da família, 

da população. Desde que eu entrei nesta casa como vereadora eu não vi 

nenhuma melhoria ser feita lá, existem inúmeras possibilidades da gente 

divulgar mais esse acervo, divulgar  mais o nome a importância do Deputado 

Cristovam Chiaradia para nossa cidade, para o nosso município e da região 

porque ele é conhecido e respeitado no Estado de Minas Gerais. Qual seria a 

nossa atitude em tentar desfazer de um patrimônio tão importante e rico como 

esse, e tivemos uma reunião com a Dona Maria Aparecida, com o senhor Diego 

Omar que foi o uma das pessoas, que ajudou a criar este memorial, pedimos a 

ajuda dele. Nossa intenção é fazer um livro, que conste tudo o que temos lá, ele 

ficou de nos ajudar, passar valores. Fomos procurados pela Secretaria de 

Cultura de Extrema, através da senhora Rafaela que também é conhecida aqui 

do Córrego, para fazer a digitalização do acervo, achamos isso uma excelente 

ideia, podermos mostrar não só para o córrego, como expandir isso via rede 

social, via internet para o Brasil e o mundo, as cosa feitas pelo deputado, tem 

toda a historia do deputado, aqui infelizmente o acervo é pouco visitado, a gente 

não recebe visita, estamos aqui abertos todos os dias, os nossos funcionários 

estão preparados para receber as pessoas e orientar no que for possível, mas 

diante de tantos comentários, dizendo que eu, como Presidente, queria acabar 

com o acervo, acabar com memorial e acabar com a historia do córrego, hoje eu 

quero dizer a vocês que, nos estamos passando esses encargos ao Conselho 

do Patrimônio Cultural e Histórico de Córrego do Bom Jesus, pra que eles 

tomem frente. A Senhora Rafaela certamente virá, mas vamos passar para que 

o Conselho do Patrimônio faça isso, porque de forma nenhuma, nos tínhamos ou 

temos a intenção de fazer alguma coisa para desfazer desse memorial, ao 

contrario, a gente quer e pretende divulgar e receber visitas aqui, inclusive esta 
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lá na escola municipal, onde eu trabalho, um ofício que a gente encaminhou 

para a secretaria de Educação do Córrego, que a escola esta participando de 

uma campanha nossa, para fazer uma visita, e conhecer o memorial do 

deputado, porque eu como funcionaria, como professora, educadora, durante 

muitos anos eu não tive a oportunidade de ver nenhuma criança vir ate o 

memorial e conhecer e visitar, então está aqui aberto a toda a população e conto 

assim com o entendimento da família, peço desculpas pelos fatos colocados nas 

redes sociais, porque nós representantes desta casa que temos o objetivo de 

melhorar, não procuramos vocês, conversei, tive uma conversa com a Dona 

Maria Aparecida, mas vocês eu não tive a oportunidade de conversar e as redes 

sociais, através de mentiras, chagaram aos ouvidos de vocês que nos 

estávamos pretendendo desfazer de um tesouro do Córrego do Bom Jesus, 

desculpa pela ignorância das pessoas que usaram as redes sociais para levar 

até vocês uma mentira tão grande como essa”. Encerramento: E por fim, nada 

mais havendo a se tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. Com ausência do 

secretário Antônio Honório, a reunião foi secretariada pelo Vice-Presidente, 

Vereador Dario Ribeiro da Fonseca, que mandou digitar e assina, juntamente 

com os nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis.  

 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva_______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 


